
 

 

ABSTRAK 

Maulida Aulia Rahman. Model Konseling Islam Untuk Rehabilitasi Korban 

Penyalahgunaan Narkoba. 

Fenomena merebaknya penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak pada 

dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa 

maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminalitas dan sebagainya) 

yang tentunya mengarah pada hal-hal negatif. Penyalahgunaan narkoba pada saat 

ini memerlukan perhatian besar bagi seluruh lapisan masyarakat dan aparatur 

pemerintah, terlebih “pelaku” penyalahgunaan ini dianggap merupakan “korban” 

yang harus diberi dukungan moral/bimbingan. Karena sebab akibat dari 

“permasalahan” fenomena ini dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri hingga 

dampak besarnya bisa mempengaruhi pada ketahanan suatu negeri dan negara. 

Dengan demikian untuk mengantisipasi bahkan menanggulangi masalah tersebut 

diperlukan rehabilitasi yang juga berdampak pada dimensi yang lebih luas dan 

kompleks. Salah satunya dengan adanya kontribusi dan pengamalan konseling 

Islam untuk korban penyalahguna narkoba. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi korban penyalahgunaan 

narkoba, mengetahui model konseling Islam untuk rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkoba, serta mengetahui hasil penerapan dari model konseling 

Islam untuk koran penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini didasarkan pada asumsi 

bahwa melakukan konseling Islam untuk rehabilitasi korban penyalahguna narkoba 

memerlukan suatu model tersendiri yang dapat memulihkan korban penyalahguna 

narkoba baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Dengan mengacu pada 

unsur-unsur model yaitu dasar pemikiran, visi, misi dan tujuan, metode dan teknik, 

materi, media, tahapan dan proses, serta evaluasi. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitiatif, dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara 

langsung dengan pembina, konselor, dan anak bina. Analisis data lebih difokuskan 

pada analisis data secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi korban penyalahguna 

narkoba terkena dampak negatif baik secara biologis, psikokogis, sosial, serta 

spiritual. Model konseling Islam untuk rehabilitasi korban penyalahguna narkoba 

di Pondok Remaja Inabah XIV Garut termasuk pada model perkembangan 

kepribadian serta model penaggulangan yang memiliki unsur-unsur model  yaitu 

dasar pemikiran, visi, misi dan tujuan, metode dan teknik, materi, media, tahapan 

dan proses, serta evaluasi. Hasil penerapan model konseling Islam untuk 

rehabilitasi korban penyalahguna narkoba di Pondok Remaja Inabah XIV Garut 

ditunjukan dengan kondisi positif anak bina baik secara biologis, psikologis, sosial, 

dan spiritual.  

 


